






































Tale, etnisk telt, Fælledparken 1. maj
v/Tine Aurvig-Huggenberger, LO's næstformand
(DET TALTE ORD GÆLDER)
Tak for invitationen.
Og tak til Fagbevægelsens videncenter for integration for at
sætte integration på dagsorden 1. maj.
Det lille kulturmøde, der er skabt her i dag, kan kun være et
positiv bidrag til at nedbryde de mange myter, der findes om
flygtninge og indvandre.
En alt for stor gruppe med anden etnisk baggrund står uden for
arbejdsmarkedet, for mange familier er overladt til offentlige
forsørgelse. Det er et stort samfundsmæssigt problem, men ikke
mindst et menneskeligt problem, at så mange mennesker er
uden for arbejdsmarkedet.
Det medvirker i hvert fald ikke til at nedbryde myterne, at vi ikke
møder hinanden i hverdagen bl.a. på arbejdspladserne.
Regeringen har ansvaret for integrationen i Danmark. Eller den
manglende integration kunne man fristes til at sige. Regeringen
har med den politik, de har ført, skabt et vanskeligt
udgangspunkt for etniske minoriteters adgang til

uddannelsessystemet, til arbejdsmarkedet og dermed til vores
fæ lles samfund.




Regeringen har f rt en politik, som ger marginaliseringen. Fx er
afskaffelsen af skolepraktikordningen helt ude i skoven, en politik
som rammer de unge, og sæ rligt hå rdt rammer det de unge


med etnisk baggrund. Et andet eksempel er indf relse af
starthjæ lpen, som er diskriminerende, og som fastholder
mennesker i fattigdom.
Vi skal have vendt den negative spiral. Vi har alle et ansvar for


l se denne opgave.
Vi har i fagbevæ gelsen et selvstæ ndigt må l med at sikre en
anstæ ndig tone i indvandrerdebatten. Den retorik, som


dominerer i jeblikket er direkte skadelig for integrationen, fordi


folk bliver nerv se, og så vokser myterne.


Det må der g res op med, der skal skabes en anden holdning til
danskere med anden etnisk baggrund. Det kræ ver, at vi


hå ndterer problemerne, hvor vi m der dem. Der skal slå s hå rdt
og utvetydigt ned på diskrimination.
Vi skal sige fra, nå r AF for eksempel accepterer, at virksomheder
kun vil ansæ tte hvid arbejdskraft, eller nå r unge mennesker med
etnisk minoritetsbaggrund næ gtes adgang til praktikpladser - og
nå r de så skal ud at more sig, næ gtes adgang til diskoteker.
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Men vi skal heller ikke acceptere adfæ rd, der underminerer
fæ llesskabet, hvad enten det er kvindeundertrykkelse, eller det


er utilpassede unge, der ikke kan opf rer sig ordentligt.
At skabe rummelighed er derfor en vigtig forudsæ tning for at
sikre sammenholdet i vores samfund, og rummeligheden er en
forudsæ tning for et æ gte fæ llesskab.
Vi har i fagbevæ gelsen ikke altid væ ret fremme i skoene, nå r
det gæ lder integration, vi har nok ikke væ ret opmæ rksomme
på , at det var en opgave, der kræ vede en sæ rlig indsats, så det


har vi besluttet at g re noget ved.
Arrangementet i dag vidner om en aktivitet, som vi er stolte af,
og som vi har store forventninger til, nemlig etablering af
Fagbevæ gelsens videncenter for integration.
Centret skal væ re med til at styrke fagbevæ gelsens
integrationsarbejde ved at indsamle og sprede viden om
etnicitet, uddannelse og arbejdsmarked. Der er på
virksomhederne behov for at kvalificere dialogen om
diskrimination og rekruttering af etniske minoriteter.


Videncentret er en vigtig akt r i denne opgave.


Men vi skal g re mere. I den offentlige debat skal LOfagbevæ gelsen væ re offensive og kvalificere debatten..
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Vi skal g re etniske minoriteter opmæ rksomme på deres faglige
rettigheder og sikre, at de bliver bå de en del af og aktive i vores
faglige fæ llesskab.


Arrangementet i dag er en må de at g re opmæ rksom på de
problemer, der er og at fortæ lle, at vi som samfund snyder os


selv, hvis vi ikke g r brug af den mangfoldighed, der er til stede i
Danmark.
Fortsat god 1. maj.
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